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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. BEVEZETÉS 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza az 
Eladó által a Vevő részére a www.pottybolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) 
keresztül történő termékértékesítés általános feltételrendszerét. Az ÁSZF önmagában nem hoz 
létre szerződéses jogviszonyt az Eladó és a Vevő között.  

1.2. Az ÁSZF tárgyát képező termékértékesítés körében megvásárolható Termékek listája a 
Weboldal „webáruház” menüpontjában található. A Weboldalon feltüntetett árak a termékek 
általános forgalmi adóval növelt ellenértékét tartalmazzák, azonban a feltüntetett ár nem 
tartalmazza a kiszállítás költségeit. A kiszállítás költségeit tartalmazó ártábla ugyanezen 
menüpont alatt a terméklistát követően található. A Termék vételárán és az esetleges 
kisszállítási díjon felül az Eladó további díjat nem számol fel Vevő felé, azonban Vevő köteles 
megfizetni a szerződéstől való elállással járó többletköltségek közül a Terméknek az Eladó 
részére történő visszajuttatásával járó költségeket.  

1.3. A Felek között szerződéses jogviszony az ÁSZF-ben maghatározottak szerint jön létre. A 
szerződéses jogviszonyra az ÁSZF-ben és a Vevő általi megrendelésben foglaltakon túl a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

2. ELADÓ ADATAI 

cégnév:  Simple Smart Kft. 

székhely:  2476 Pázmánd Kossuth Lajos utca 21. 

cégjegyzékszám:  07 09 030545 

adószám:  26104362-2-07 

bankszámlaszám:  12100011-17889085-00000000 

e-mail cím:  info@pottybolt.hu 

telefonszám:  06 20 9388410 

képviselő:  Duráczkyné Csikós Andrea 

3. FOGALMAK 

Vevő: az a Fogyasztó vagy Vállalkozás, aki az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Weboldalon 
keresztül terméket vásárol. Az ÁSZF erre irányuló külön rendelkezése hiányában a 
Vállalkozásra is a Fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy. 
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Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. 

Megrendelés: A Vevő által kiválasztott Termék(ek) megvásárlására irányuló Vevői 
jognyilatkozat, amellyel az Eladó és a Vevő között létrejön a szerződéses jogviszony.  

Termék: A Weboldal “webáruház” menüpontjában a Vevők részére megvásárlásra felkínált 
gyermekkönyv(ek) és gyermekjáték(ok). 

Harmadik személy: a Feleken kívüli természetes- vagy jogi személyek vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek.  

4. SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSA 

4.1. Amennyiben a Vevő Terméket kíván Vásárolni az Eladótól, úgy Weboldal „webáruház” 
menüpontjában az ott felkínált termékek közül a megrendelni kívánt termékre szükséges 
kattintania. A kiválasztott termék ez által a Vevő kosarába kerül. A Vevő minden további 
Termék esetében ugyanígy tudja a kiválasztott Terméket a kosárba helyezni, így egy 
Megrendelésben több terméket is ki tud választani, illetve Termékenként be tudja állítani a 
megvásárolni kívánt darabszámot is. 

4.2. A kosár tartalmát a Vevő mindaddig szabadon alakíthatja – vagyis abból Terméket vehet ki, új 
Terméket tehet bele, az egyes Termékek darabszámát tetszőlegesen változtathatja - amíg a 
„vásárlás most” gombra nem kattint rá. 

4.3.  A „vásárlás most” gombra kattintással a kosár tartalma rögzül, abban a Vevő a továbbiakban 
nem tud módosítást végrehajtani. Ezt követően a Vevőnek szükséges megadnia a vásárlás 
végrehajtásához szükséges adatokat, vagyis a nevét, a számlázási címet, a szállítási címet 
feltéve, hogy kiszállítás szolgáltatást kíván igénybe venni, továbbá a telefonos és e-mail-es 
elérhetőségét, valamint a fizetés módját, amely lehet online fizetés a PayPal szolgáltatás 
igénybevételével, illetve készpénzes, vagy bankkártyás fizetés átvételkor. 

4.4. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő a 4.3. pont szerinti adatok 
megadását követően „megrendelés” gombra kattintással elküldi Megrendelését az Eladó 
részére. 

4.5. A 4.4. pontban foglaltak Vevő általi teljesítésével a Felek között a Vevő által megrendelt 
Termékek vonatkozásában határidős adásvételi szerződés jön létre.  

4.6. Az Eladó a 4.4. pontban foglaltak szerint létrejött szerződésről a Vevő által megadott e-mail-es 
elérhetőségre megerősítést küld a Megrendelés tartalmáról.  

4.7.  A 4.4. pontban foglaltak Vevő általi teljesítése esetén sem jön létre a Szerződés a Felek között, 
amennyiben  

a) az Eladó rendszerének hibájából adódóan a Terméket a Vevő nyilvánvalóan hibás áron 
vásárolja meg vagy 

b) személyes adatokkal, hitelkártyával, stb. visszaélés, vagy más bűncselekmény történt a 
vásárlással összefüggésben.  

4.8. Nyilvánvalóan hibás az ár amennyiben: 
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a) a Termék ára első ránézésre is hibás (pl: egy vagy több számjeggyel több vagy 
kevesebb szerepel az árban), vagy 

b) a Termék ára úgy kerül feltüntetésre, hogy feltüntetett ár igazolhatóan nem éri el a 
Termék beszerzési árát. 

5. TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

5.1. A teljesítés határideje: szerződés létrejöttétől számított 8 nap. 

5.2. Teljesítés helye: a Vevő által a Megrendelésben megadott átvételi helyszín.  

5.3. Az Eladó köteles a Vevő által megvásárolt Terméke(ke)t az 5.1. pontban meghatározott 
teljesítési határidőn belül az 5.2. pontban meghatározottak szerinti teljesítési helyszínen a 
Vevőnek átadni és a vonatkozó jogszabályok szerint – figyelemmel a 6.3. pontban foglaltakra 
is -  a Termék(ek) tulajdonjogát a Vevőre átruházni. A Termék(ek) átadás-átvételével a 
kárveszély a Vevőre száll át. 

A kiszállítással történő teljesítésre vonatkozó rendelkezések 

5.4. Amennyiben a Vevő általi Megrendelésben foglaltak szerint az Eladó köteles az Terméke(ke)t 
a teljesítés helyére eljuttatni – vagyis a Termékek átvételére nem az Eladó üzlethelyiségében 
személyes átvétel keretében kerül sor – úgy az Eladó felelős a Termék(ek)nek a teljesítés 
helyére való eljuttatásához alkalmas fuvarozási mód választásáért, fuvarozás során esetleg 
felmerülő késedelemért, károkért. Fuvarozó igénybevétele esetén a Vevő a Fuvarozóval nem 
áll jogviszonyban. 

5.5. A Termék(ek) kiszállítására hétköznaponként 8 és 17 óra között kerül sor. 

5.6. Az Eladó a teljesítési határidőn belül jogosult bármikor teljesíteni azzal, hogy legkésőbb 3 
órával a teljesítés várható időpontját megelőzően a Vevőt értesíti az általa megadott 
elérhetőségek valamelyikén. 

5.7. Eladó a fuvarozással (kiszállítással) kapcsolatos költségeket az 1.2. pontban foglaltak szerint és 
mértékben hárítja át a Vevőre. 

A személyes átvétellel történő teljesítésre vonatkozó rendelkezések 

5.8. Amennyiben a Vevő a Megrendelésében az Eladó üzlethelyiségében történő átvételt 
választotta, úgy a Termékek átvételére a 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos u. 21. szám alatti 
üzlethelyiségben hétköznaponként előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. 

5.9. Az Eladó a teljesítési határidőn belül jogosult bármikor teljesíteni. Az Eladó a teljesítési 
szándékáról a Vevőt értesíti. Ha teljesítés felajánlását követően a Termék(ek) átadás-átvételére 
a Vevő érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a teljesítési határidőn belül, úgy ez a 
körülmény az Eladó késedelmét kizárja. 

A teljesítéssel kapcsolatos közös rendelkezések 

5.10. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja. 

5.11. A Termék(ek) átadás-átvétele során a Vevő elvégzi a Termék(ek) mennyiségi és minőségi 
ellenőrzését. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy valamely Termék 
(ideértve azok részegységeit is) hibás, illetve hiányos, de a hiba, hiányosság mértéke folytán a 
teljesítés megtagadása nem indokolt, a Vevő a teljesítést elfogadja, és a hibát, illetve a hiba 
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vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényt bejelenti az Eladó részére az alábbi 
elérhetőségen: 

info@pottybolt.hu 

5.12. A Vevő az 5.11. pontban megjelölt szavatossági igény körében elsődlegesen kijavítást kérhet, 
amennyiben a Termék jellegéből adódóan a kijavítás nem lehetséges, úgy a termék cseréjét 
kérhet. Amennyiben a Termék ismételten meghibásodik, úgy a Vevő az ár leszállítását kérheti, 
vagy elállhat a szerződéstől azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt az elállás joga nem 
gyakorolható. 

5.13. Amennyiben a Vevő az ellenőrzés keretében azt állapítja meg, hogy a Termék (ideértve azok 
részegységeit is) hiányzik, illetve nem felel meg a minőségi feltételeknek úgy a Vevő a Termék 
átvételét megtagadja és ezzel együtt a teljesítést visszautasítja. A teljesítés elutasításának 
tényéről és annak indokairól a jelenlévők jegyzőkönyvet vesznek fel. Eladó köteles a hiányt 
haladéktalanul, de legkésőbb a hibáról való tudomásszerzést követő 8 napon belül pótolni, 
illetve a hibás Terméket díjmentesen ugyanezen időtartamon belül kicserélni. Amennyiben 
Eladó a hiányokat nem pótolja, illetve a hibás Terméket nem cseréli ki, Vevő jogosult a 
Szerződéstől elállni.  

5.14. Amennyiben az Eladó más Terméket ad át a Vevőnek, mint amit megrendelt, úgy Vevőt az 
5.13. pontban rögzített jogok illetik meg. 

6. VÉTELÁR FIZETÉSE, SZÁMLÁZÁS 

6.1. A Vevő a vételárat forintban (HUF) 

a) a Megrendelés leadásakor online módon a PayPal szolgáltatáson keresztül vagy 
b) a termékek átvételekor készpénzben, vagy bankkártyával 

fizeti meg az Eladó részére. 

6.2. Az Eladó a termékértékesítésről a fizetés módjának megfelelő számlát köteles kiállítani és 
köteles a számlát a Termékek átadásával egyidejűleg átadni a Vevő részére. 

6.3. A Termék(ek)nek a Vevő részére történő átadására a vételár megfizetésével egyidőben, vagy 
online fizetés esetében a vételár megfizetését követően kerülhet sor. A vételár megfizetéséig a 
Termék(ek) tulajdonjogát az Eladó fenntartja. 

7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

7.1. Az Eladó szavatolja, hogy 

a) a Termék(ek) mindenben megfelel(nek) a jogszabályokban, illetve a Felek 
megállapodásában foglalt feltételeknek, vagyis a Termék(ek) megfelelnek a gyártó általi 
leírásnak, a Vevő reális elvárásainak, különös tekintettel a Termék(ek) jellegére és a 
Termék(ek) Eladó által meghirdetett jellemzőire, 

b) a Termék(ek)mentes(ek) mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó 
vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon 
összefüggő hibáktól, 

c) a Termék(ek) a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. 
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7.2. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék(ek)en harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
Vevő tulajdonszerzését akadályozza. Ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő 
határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. 
A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől. 

7.3. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék(ek)en harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy a Termék(ek) értékét csökkenti. Ellenkező 
esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő 
eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti. Ha a 
tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és 
kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését 
követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott 
határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Termékek tehermentesítését. 

8. KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE, REGISZTRÁCIÓ 

8.1. Amennyiben a Vevő kedvezményben kíván részesülni, úgy szükséges regisztrálnia magát a 
honlapon a 8.2. pontban rögzítettek szerint. 

8.2. A Vevő a regisztráció (log in) gombra kattintva tudja megkezdeni a regisztrációt. A 
regisztráció történhet a facebook fiók weboldalhoz történő „hozzárendelésével”, a google (e-
mail) fiók „hozzárendelésével”, illetve e-mailcím és jelszó megadásával.  

8.3. A regisztráció befejezésével a Vevő felhasználói profilt hoz létre, amely tárolja a honlapon 
keresztül indított vásárlásokat, a regisztrált személy saját döntése alapján megadott 
kapcsolattartási adatokat és szállítási címet, továbbá bankkártya adatokat és kívánságlistát, ahol 
a megvásárolni kívánt – de jelenleg rendelkezésre nem álló - termékeket lehet feltüntetni.  

8.4. A felhasználói fiók létrehozását követően a weboldal valamennyi vásárlást nyomon követ. 
Amennyiben vásárlások összértéke eléri 40.000 forintot, akkor a Vevő minden további 
vásárlásból 5 %, amennyiben a vásárlások összértéke eléri 80.000 forintot, akkor a Vevő 
minden további vásárlásból 10 % kedvezményre jogosult. 

8.5. A regisztráció nem keletkeztet vásárlási kötelezettséget Vevő részére. 

8.6. Amennyiben a Vevő vásárlásainak ellenértéke eléri a 8.4. pontban meghatározott értéket, úgy a 
Vevő az általa megadott e-mailcímére egy kupon kódot kap, amellyel a kedvezményt igénybe 
tudja venni a vásárlások során. A kedvezmény csak abban az esetben kerül érvényesítésre a 
vásárlás során, amennyiben a Vevő a fizetés felületen annak jóváhagyását megelőzően a 
kuponkódot beírja.  

8.7. A kedvezményre való jogosultság a felhasználói fiók törléséig áll fenn. 

8.8. A Vevő a felhasználói fiók törlését az info@pottybolt.hu e-mailcímre küldött üzenetben tudja 
kérni a töröltetni kívánt felhasználói fiók megjelölésével.  

9. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

9.1. A Szerződés a Megrendelésnek a Vevő által a 4.4. pont szerinti jóváhagyásának (az Eladó 
részére történő megküldésének) napján jön létre.  
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9.2. A Szerződés megszűnik  

a) a Felek szerződésszerű teljesítésével, 
b) a Vevő elállásával, 
c) rendkívüli felmondással. 

9.3. A Vevő jogosult a Szerződéstől a teljesítéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. 
Amennyiben a Vevő az elállási jogával élni kíván, úgy ezt az Eladó info@pottybolt.hu e-mail 
címére küldött nyilatkozattal teheti meg, amely nyilatkozatot szükséges postai úton is eljuttatni 
az Eladó 2. pontban rögzített címére (székhelyére). a 13.2. pontban foglaltaknak megfelelően. 

9.4. Amennyiben a Vevő eláll a Szerződéstől úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 14 napon belül 
köteles a Termék(ek)et saját költségén visszajuttatni az Eladó részére. A Vevő a Termék(ek)et 
teljes egészében, (a tartozékokkal, alkatrészekkel és a teljes dokumentációval együtt) 
sértetlenül és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a Termék(ek)et 
megkapta. A Vevő felelősséggel tartozik a Termék(ek)ben bekövetkező mindazon 
értékcsökkenésért, ami a Termék(ek) jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből 
keletkezik.  

9.5. A Vevő nem gyakorolhatja a 9.3. pont szerinti elállási jogát 

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac 
vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt 
is lehetséges ingadozásától függ; 

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy 
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a 
fogyasztó személyére szabtak; 

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai 
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul 
vegyül más termékkel; 

f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának 
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

9.6. Bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést a 
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal a jövőre 
nézve felmondani, vagy amennyiben a szerződést teljesítése még nem kezdődött meg, úgy a 
szerződéstől elállni.  

9.7. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban módosíthatják. 

10. VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK 

10.1. A Vállalkozásnak a 4.3. pont szerint a vásárlás végrehajtásához az alábbi adatokat szükséges 
megadnia: 
a) cégnév 
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b) székhely 
c) adószám 
d) cégjegyzék szám (nyilvántartási szám) 
e) képviselő neve 
f) hivatalos elérhetőségek 
g) szállítási cím. 

10.2. A Vállalkozás nevében a Termékek átvételére a képviseletre jogosult, vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy jogosult. 

10.3. Vállalkozás esetében a 9.3.-9.5. pontok nem alkalmazhatóak. 
10.4. A Vállalkozás esetében a 11.3.-11.5. pontok nem alkalmazhatók, helyette a Vállalkozás 

amennyiben az Eladóval történő egyeztetések nem vezetnek eredményre az általános 
illetékességi szabályok alapján jogosult bírósághoz fordulni. 

10.5. Vállalkozás esetében 13. pont szerinti adatkezelésre a Vállalkozás által megadott hivatalos 
elérhetőségeken keresztül kerül sor, amennyiben sor kerül személyes adatok kezelésre, úgy 
azok kezelésére a 13. pontban foglaltak szerint és tájékoztatás mellett kerül sor. 

11. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

11.1. A Vevő a termékértékesítéssel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói 
kifogásait postai úton vagy e-mailben terjesztheti elő az 2. pontban feltüntetett elérhetőségek 
igénybevételével. 

11.2. Az Eladó a panaszra legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol, a panasz elutasítása esetén az 
Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevő.   

11.3. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval 
való tárgyalások során nem rendeződik Vevő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes békéltető testülethez (a továbbiakban: Testület) fordulhat és kezdeményezheti a 
Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, 
továbbá a 11.4.-11.5. pontokban rögzített további jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva 
Fogyasztónak minősülő Vevő számára. 

Illetékes Békéltető Testület: 

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye: 
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Telefon: 06-1-792-7881 

11.4. Ha a Fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a 
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a 
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Fogyasztóvédelmi hatóságként a 
Kormányhivatal szervezetében működő Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el.  

Illetékes hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest 
Sas u. 19.;tel: (06 1) 450 2598) 
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11.5. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti 
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései 
szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett 
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz 
fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A vállalkozás által fogyasztóval szemben, 
szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre az alperes belföldi 
lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.  

12. TITOKTARTÁS 

12.1. A Felek Szerződéssel, valamint az annak során teljesített Szolgáltatással kapcsolatosan 
tudomásukra jutott minden információt és adatot kötelesek bizalmasan kezelni és megőrizni. 
Ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem jogosult 
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására hozni. Az Eladó a birtokába 
került információkat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 
érdekében használhatja fel.  

12.2. A 12.1. pont szerinti titoktartási kötelezettség kiterjed az Eladó alkalmazottaira, munkatársaira, 
beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt az Eladó köteles a titoktartásra hitelt 
érdemlően igazoltan figyelmeztetni, illetve az Eladó köteles tőlük erre vonatkozóan írásbeli 
nyilatkozatot beszerezni. Az Eladó köteles ezeket az adatokat, információkat, dokumentumokat 
úgy kezelni, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

13. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

A Szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele 
céljából az Eladó kezeli a Vevő személyes adatait a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete alapján. Az Eladó adatkezelési 
tájékoztatója a www.pottybolt.hu webcímen érhető el. 

14. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

14.1. A Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, elektronikus 
levél) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar. 

14.2. Az egymáshoz intézett értesítések akkor tekinthetők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt 
a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy 
más módon igazolt levél – küldték meg. 

14.3. Az elektronikus levél abban az időpontban tekinthető közöltnek, amikor a címzett a levél 
elolvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztása esetén az elküldést követő 
harmadik munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő Fél a kapcsolattartó 
távollétéről kap értesítést. Elektronikus levél útján érvényesen nem közölhető a Szerződés 
lényeges tartalma körét érintő nyilatkozat, így különösen a szerződésmódosítására, 
megszüntetésére, a teljesítés elfogadására és igazolása irányuló jognyilatkozat. A 8.3. pont 
szerinti elállási jog gyakorlására az ott meghatározott rendelkezések az irányadók. 
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14.4. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, 
„nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a 
kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a feladóra, illetve 
az irat típusára vonatkozó jogszabályban meghatározott számú eredménytelen kézbesítési 
kísérletet követően hagyott értesítés elhelyezésének napját követő 5. munkanapon a küldemény 
kézbesítettnek minősül. 

14.5. A Felek kötelesek – kellő időben – értesíteni egymást minden olyan körülményről is, amely a 
feladatok ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja, amelynek a Szerződés teljesítésére kihatása lehet, illetve, ha valamilyen sürgős, 
halaszthatatlan intézkedés megtétele vált szükségessé. Az értesítési kötelezettség 
elmulasztásából eredő felelősség a mulasztó Felet terheli. 

15. A FELEK TOVÁBBI NYILATKOZATAI, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15.1. Abban az esetben, ha jelen Szerződés bármely része a későbbiekben érvénytelennek 
bizonyulna, a Szerződés egyéb részei továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a részleges 
érvénytelenség olyan fokban érinti jelen Szerződést, hogy az érvénytelenné vált rész nélkül 
bármelyik Félnek nem állt volna érdekében, illetve szándékában a Szerződés aláírása. Ez 
esetben Felek kötelesek együttműködni az érvényes Szerződés megkötése érdekében, illetve 
amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló jogviszonyukat egymással kölcsönösen 
együttműködve kötelesek lezárni. 

15.2. Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos vitáik rendezését kötelesek elsősorban békés úton 
megkísérelni.  

15.3. A békés vitarendezés sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely a jelen 
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy a vitás kérdés első írásbeli 
jelzésétől számított 10 napon túl bármelyik fél a bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.   

15.4. Az Eladó előzetese írásbeli engedélye nélkül tilos a Termék(ek) viszonteladása, továbbadása, 
átadása harmadik személy részére akár ellenérték fejében, akár ingyenesen.  

15.5. A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbi dokumentumok: 

1. számú melléklet: elállási nyilatkozat minta 
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1. számú melléklet 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett: *  
 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási 
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés tekintetében: *  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *  

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

Kelt 

 


